
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Vígľaši oznamuje rodičom, že 

ZÁPIS  žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 13. od 13.30 do 18. 

00 hod. a 14. 4. 2023 od 13.30 do 17. 00 hod. Zápis sa uskutoční prezenčnou formou, teda 

za účasti detí. 

Pred prezenčným zápisom prosíme rodičov o vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú máte  

na webovej stránke našej školy -  https://zsviglas.edupage.org  v sekcii „Zápis žiakov do 1. 

ročníka ZŠ“.  Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť.  

Na webovej stránke školy sú k dispozícii tlačivá (Žiadosť o prijatie do 1. ročníka a GDPR – 

zápis do 1. ročníka), ktoré  sú potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísané priniesť v deň zápisu.  

V prípade, ak rodina žije v zahraničí je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka na kmeňovú 

školu a zároveň aj vyplniť Žiadosť o povolenie plniť PŠD mimo územia SR   

V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od 1. septembra 2023 

v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na 

konci prihlášky!  Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predprimárnom vzdelávaní 

pokračovať. 

Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis 

oboch zákonných zástupcov! 

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak: 

o jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských 

práv (potvrdenie príslušného orgánu ) 

o jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie 

lekára), 

o vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko 

prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží 

písomné vyhlásenie), 

o  tlačivo  Podpis len jedného rodiča, ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia 

predložia písomné vyhlásenie). 

Na zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné priniesť: 

1. kópiu rodného listu dieťaťa 

2. občianske preukazy zákonných zástupcov 

3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ = splnomocnenie 

4. správy z vyšetrenia v CPPPaP, ak bolo dieťa vyšetrované 

5. 20 eur 

  

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD): 

Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

v znení neskorších predpisov: 

https://zsviglas.edupage.org/


o Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní 

prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2023 a dosiahnu školskú 

spôsobilosť. 
o  Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú 

spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na 

základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva 

a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. 

o Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne 

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku do 31.8.2023 a absolvovalo 

povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné 

vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné 

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

o Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona. 

o Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľka školy do 

15. júna 2023. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak sa 

dohodnú, že rozhodnutie možno doručiť len jednému, predložia o tom škole 

písomné vyhlásenie vyplnením tlačiva Doručovať len jednému rodičovi. 

Čo Vám ponúkame: 

o vyučovanie anglického jazyka od 2. ročníka,  

o možnosť výberu druhého cudzieho jazyka od 5. ročníka - nemčina, ruština, 

o škola je zapojená do medzinárodných projektov ERASMUS a e-Twinning,  

o moderné spôsoby vyučovania (odborné učebne informatiky, učebňa techniky, 

kuchynka, fyziky, chémie, biológie/geografie, učebňa cudzích jazykov, školská 

knižnica, veľký prírodný a športový areál......), 

o všetky triedy 1. Stupňa a učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou s PC 

technikou, 

o možnosť výberu z 18 krúžkov pre  voľno-časovú činnosť v popoludňajších 

hodinách, 

o školu v prírode, lyžiarsky výcvik, tanečný venčekový kurz, letný tábor, výlety 

a kultúrne podujatia, 

o zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov formou odborných exkurzií, 

o činnosť ŠKD v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. s  ponukou pestrého 

výchovného programu, 

o práca podporného tímu pre žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením 

(asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg, výchovný poradca), 

o modernizované priestory školskej kuchyne (varenie novších a zdravších jedál), 

o rôzne mimoškolské aktivity, 

o  pravidelný preventívny program v spolupráci so školským parlamentom, 

o spolupráca s podnikmi a strednými školami pri podpore duálneho vzdelávania, 

o alokované pracoviská ZUŠ Očová, 

o škola sa zapája do rôznych charitatívnych akcií (Deň narcisov, Biela pastelka, 

UNICEF.....), 

o naši žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach vo 

vedomostných,  výtvarných, kultúrnych a športových súťažiach, 

o a iné aktivity...   



 


